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WELKOM IN BARCELONA

De Karelsbrug met aan de horizon de Praagse Burcht © R. Harding/hemis.fr
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AANKOMST IN PRAAG

Vanaf de luchthaven
De internationale luchthaven van Praag, 
Václav Havel, ligt in Ruzyně, ongeveer 
15 km ten westen van het centrum.
Info – t 220 111 888 - www.prg.aero/
en/Bagagedepot op het niveau van de 
vertrekhal (niveau 2), 120 CZK per stuk.
T ‘Met het vliegtuig’, blz. 12.

OPENBAAR VERVOER
Loop de aankomsthal van de lucht-
haven uit en neem bus 119 (4.30-
24.00 u, om de 20 min.) naar de 
eindhalte Nádraží Veleslavín. Neem 
daar de metro (lijn A) naar Malá Strana 
(halta Malostranská – C3) en Staré 
Město (halte Staroměstská – D3 of 
Můstek – E4). Reken op ca. 45 min.

T Kaart van het openbaar vervoer  
in de achterste binnenflap van  
het omslag.
‘s Nachts neemt u bus 510 (om 
de 30 à 60 min., afhankelijk van 
het seizoen) tot de halte Divoká 
Šárka, waar u overstapt op nacht-
tram 51 naar het centrum (Náměstí 
Republiky – E3, Václavské Náměstí/
Wenceslasplein – E4).
Een ticket kost 32 CZK, zowel overdag 
als ‘s nachts. Kaartjes zijn te koop op 
de luchthaven. Is het loket gesloten, 
gebruik dan een van de automaten 
naast de bushalte.

CEDAZ PENDELBUSSEN
Een goed alternatief overdag (7.30-
19.00 u). De pendelbussen rijden om 
de 30 min. van de luchthaven naar 
Náměstí Republiky (E3).  
Prijs: 150 CZK/persoon.
Info – t 220 116 758 - www.cedaz.cz

TAXI
Vanaf de luchthaven zijn enkel de 
maatschappijen AAA Radiotaxi  
(www.aaataxi.cz) en FIX Taxi (www. 
fix-taxi.cz) vergund om naar het 
centrum te rijden. Reken op 600 tot 
700 CZK. Van het centrum naar de 
luchthaven kunt u kiezen voor dezelfde 
maatschappij (korting) of voor een van 
de vele taxibedrijven uit het centrum.
T ‘Taxi’, blz. 19.

De Karelsbrug met aan de horizon de Praagse Burcht © R. Harding/hemis.fr

Website – www.dpp.cz
Dienstregeling – Metro: 5.00-
24.00 u; tram en bus: 4.30-24.00 u 
(vervolgens nachtdienst).
Interessante formules:
1 of  3 dagen – Geldig op alle 
openbaar vervoer. Respectievelijk 
110 CZK en 310 CZK.
T ‘Openbaar vervoer’, blz. 15.
Prague Card – 2, 3 of 4 dagen, 
onbeperkt gebruik van het open-
baar vervoer in Praag (T blz. 18).

OPENBAAR VERVOER

AANKOMST IN PRAAG
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WELKOM IN PRAAG

Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

De Karelsbrugaaa
Vouwkaart CD3 - T blz. 50

Het Oude-Stadpleinaaa
Vouwkaart E3 - T blz. 28

De Burchtaaa
Vouwkaart BC2-3 - T blz. 61

De Nationale Galerie - Moderne  
en Hedendaagse Kunstaaa
T blz. 102

WAT U NIET MAG MISSEN

1

3

2

4
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WAT U NIET MAG MISSEN

Het Gemeentehuisaaa  
Vouwkaart E3 - T blz. 33

De oude Joodse  
begraafplaatsaaa
Vouwkaart D3 - T blz. 45

De tuinen onder de Burchtaaa
Vouwkaart C2-3 - T blz. 58

Het Wenceslaspleinaaa
Vouwkaart E4-5 - T blz. 78

De Sint-Nicolaaskerkaaa
in Malá Strana
Vouwkaart C3 - T blz. 54

De wijk Nový Světaa
Vouwkaart AB3 - T blz. 72

5 6

7 8

9 10
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WELKOM IN PRAAG

Í Deelnemen aan de Praagse Lente. 
Dit is het grootste evenement voor 
klassieke muziek! Het festival wordt 
jaarlijks georganiseerd van half 
mei tot begin juni en biedt telkens 
een programma van uitzonderlijke 
kwaliteit, waarbij zowel internationale 

sterren als lokale muzikanten hun 
opwachting maken. Ideaal om kennis 
te maken met de grootste zalen van 
Praag (Rudolfinum, Dvořákzaal in het 
Gemeentehuis) en met andere locaties 
(Spaanse zaal in de Burcht). Attentie, 
de grootste concerten zijn vaak snel 
uitverkocht! T blz. 22.

Í Plaatsnemen in een biergarten in 
Letná. Vanaf de eerste mooie dagen in 
april, verschijnen de biergarten, kroe-
gen in de openlucht, in de parken van 
Praag. Zoek een plaatsje aan een van 
de lange tafels van de biergarten van 
Letná en geniet van het uitzicht over de 
Oude Stad en de bruggen over de rivier. 
T blz. 100.

Í Wandelen op de Petřínheuvel. Ten 
zuiden van de Burcht en ten oosten van 
Malá Strana ligt deze grote heuvel, die 
niet alleen de ideale locatie is voor lange 
wandelingen over de landelijke wegen, 
maar die ook een prachtig uitzichtpunt 
vormt voor de Burcht, de abdij van 
Strahof en enkele kades van de rivier 
onder aan de heuvel. T blz. 77.

Í ’s Ochtends vroeg de Karelsbrug 
oversteken. Ongeacht het seizoen is 
de Karelsbrug altijd een toeristische 
topper en het is dan ook niet zo een-
voudig om de sfeer op te snuiven die 
zo vaak in romans beschreven wordt. 
Trek daarom naar de brug wanneer de 
meeste bezoekers nog slapen en de 
mist nog niet helemaal opgetrokken is. 
T blz. 50.
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De Petřínheuvel

Í Omhoog klimmen naar de 
Burcht en u laten overrompelen 
door het uitzicht over de stad. De 
Burcht, boven op zijn heuvel, biedt 
een van de mooiste uitzichtpunten 
van Praag. T blz. 61.

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN

Í Varen op de Moldau. Bewonder de 
stad van een heel andere zijde, terwijl 
u zelf rustig geniet. Per toeristenboot, 
roeiboot of waterfiets, aan u de keuze. 
T blz. 14 en blz. 19.

Í Even pauzeren in een groots café. 
De stad telt verschillende indrukwek-
kende cafés met weelderige versie-
ring, waar u zich in de tijd van de 
Oostenrijkers en Hongaren waant.  
Zo zijn er het Grand Café Orient of  
het Café Impérial.  
T blz. 117 en blz. 120.

Í Kennismaken met het Tsjechische 
kubistische meubilair. Van de archi-
tectuur tot het meubilair, het kubisme 

leidde tot heel wat creaties, in heel  
het land. De winkel Kubista, onder-
gebracht in het Huis van de Zwarte 
Madonna, heeft een mooi aanbod 
gerestaureerde stukken en reproduc-
ties. T blz. 123.

Í De biercultuur beleven in een 
hospoda. De Tsjechische brouwerij 
is een wereld op zich, vol bedrij-
vigheid en heel luidruchtig! Neem 
plaats aan een tafeltje en ga in 
het Engels gerust een gesprek aan 
met de Pragenaars. Kies voor de 
adressen die nog in handen zijn van 
lokale brouwers, zoals U Zlatého 
Tygra. T blz. 117.

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN

Het café in het Gemeentehuis
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Formaliteiten
Identiteitsbewijs – Belgen en 
Nederlanders hebben enkel een geldige 
identiteitskaart nodig.
Visum – EU-onderdanen hebben geen 
visum nodig.
Douane – Door het Schengenakkoord 
wordt aan de grens met een EU-lidstaat 
niet meer gecontroleerd. Reist u via een 
land dat niet tot de EU behoort, dan 
gaat u langs de douane en geeft u de 
goederen aan die u bij zich hebt.

Geldzaken
Valuta – De Tsjechische munteenheid 
is de Tsjechische kroon (koruna česká, 
CZK). 26 CZK is in 2017 ongeveer gelijk-
gesteld met € 1.
De Tsjechische kroon bestaat in briefjes 
van 5000, 2000, 1000, 500, 200 en 
100 CZK en in muntstukken van 50, 20, 
10, 5, 2 en 1 CZK.
Euro – De meeste hotels en restaurants 
in de toeristische zone geven hun prij-
zen aan in beide munteenheden. Het is 
niet zeker of Tsjechië ook daadwerkelijk 
zal overschakelen op de euro.
Wisselen – Heel wat wisselkantoren in 
de buurt van de toeristische trekpleis-
ters: Oude-Stadplein (sommige zijn 
dag en nacht geopend), Malá Strana en 
Wenceslasplein.
Attentie: wissel uw geld nooit op de 
zwarte markt. De wisselkoers is hier 
niet voordeliger.
T ‘Banken’, blz. 14.

Creditcards – In Praag kunt u bijna 
overal betalen met een creditcard. 
U kunt bij alle geldautomaten terecht 
met de belangrijkste internationale cre-
ditcards (Visa, EuroCard, MasterCard…). 
Deze automaten vindt u niet alleen in 
de buurt van het Oude-Stadplein, Malá 
Strana en het Wenceslasplein, maar ook 
buiten de toeristische zones.

Met het vliegtuig

REGULIERE 
VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJEN
Vanuit Brussel en Amsterdam is het 
ongeveer anderhalf uur vliegen.
Czech Airlines – www.czechairlines.
com. Twee tot drie vluchten per dag 
vanuit Brussel en een tot twee vluchten 
vanuit Amsterdam naar Praag.
Brussels Airlines – www.brussels 
airlines.com. Dagelijks vluchten vanuit 
Brussel naar Praag.
KLM – www.klm.com. Vier recht-
streekse vluchten per dag naar Praag.

PRIJSVECHTERS
Reserveer rechtstreeks via de website 
van de lagekostenmaatschappij. Hoe 
vroeger u reserveert, hoe goedkoper het 
ticket. Attentie, de reserveringskosten 
verschillen naargelang de maatschappij.
Smart Wings – www.smartwings.com. 
Tsjechische maatschappij met vluchten 
vanuit Amsterdam naar Praag (niet 
vanuit België)
EasyJet – www.easyjet.com. Vluchten 
vanuit Amsterdam naar Praag (niet 
vanuit België).

DE REIS VOORBEREIDEN
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Transavia – www.transavia.com. 
Vluchten vanuit Eindhoven naar Praag 
(niet vanuit België).
Ryanair – www.ryanair.com. Vluchten 
van Brussels South Charleroi Airport en 
Eindhoven naar Praag.
T ‘Vanaf de luchthaven’, blz. 3.

Seizoenen
Praag geniet van een continentaal 
klimaat. De winters zijn heel koud 
met veel sneeuwval tussen december 
en februari en soms zelfs tot in maart 
of april. De zomers zijn warm en vaak 
regenachtig. De lente en de herfst 
zijn de beste seizoenen om Praag te 
verkennen.
Het toeristische hoogseizoen begint 
in het paasweekend en loopt tot 
eind september. Tijdens deze periode 
rekenen hoteleigenaars meer, ook een 
vliegticket kost dan meer.
April en mei zijn de aangenaamste 
maanden om Praag te bezoeken, het is 
er dan ook erg druk. De prijzen voor een 
hotelkamer zijn redelijk (met uitzon-
dering van het paasweekend), maar de 
grote massa moet u er wel bij nemen.
Een bezoek eind september of in okto-
ber is een goed alternatief. U geniet 
nog van het mooie weer en de prijzen 
zijn wat lager. Schrikt een beetje koude 
u niet af, dan kunt u Praag ook in  
het hartje van de winter bezoeken:  
u wandelt rustig door de straten, 

behalve dan tijdens het kerstweek-
einde of de eindejaarsperiode, wanneer 
het aantal bezoekers (en dus ook de 
prijzen) stijgt. Alles is bedekt met een 
laagje sneeuw, wat het nog romanti-
scher maakt. 
Maart en november zijn niet aan te 
raden, de stad is troosteloos en het 
regent vaak.

Toeristische informatie

TOERISTENBUREAUS
Op het internet – www.czechtourism.
com
In België – Adolphe Buyllaan 150 – 
1050 Brussel - t 02 213 94 40 -  
www.czech.cz
In Nederland – Tsjechisch 
Verkeersbureau - Gatwickstraat 11 - 
1043 GL Amsterdam - www.czech 
tourism.com

TOERISTENBUREAUS IN PRAAG
Op het internet – www.prague.eu
Telefonische informatiedienst – 
t (00 420) 221 714 444 - ma.-vr. 9.00-
12.00 u, 13.00-16.00 u (in het Engels).
Hoofdkantoor in Praag – 
Staroměstské náměstí 1 - Oude Stad 
(in het stadhuis – D3) - 9.00-19.00 u.
In de Nieuwe Stad: 
Bijkantoor – Hoek Na Můstku en 
Rytířská - E4 - 9.00-19.00 u.
Kiosk – Václavské náměstí 42 - E4 -  
10.00-18.00 u.
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Ambassades
Ambassade van België – 
Valdštejnská 6 (Malá Strana, 
Praag 1) - t 257 533 524 -  
www.diplomatie.be/praag.
Ambassade van Nederland – 
Gotthardská 6/27 (Bubenec, 16000 
Praag 6) - t (00 420) 233 015 200 -  
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/
tsjechie.

Banken
Openingstijden – 9.00-18.00 u door de 
week. Sommige kantoren zijn ook op 
zaterdagochtend geopend.
Provisie – De provisie die u betaalt, 
hangt af van de bank en de gewis-
selde som. Doorgaans wordt een 
degressief tarief toegepast: hoe meer 
geld u wisselt, hoe lager de provisie. 
Wisselkantoren rekenen niet altijd 
provisie, maar gebruiken dan wisse-
lende koersen. Bij de bank betaalt u een 
lagere provisie. Geldautomaten zijn een 
handige manier om geld te ‘wisselen’. 
Bij elke opname wordt echter een pro-
visie ingehouden. Vraag inlichtingen bij 
uw bank voor u vertrekt.

Bootverhuur
Van april tot oktober zijn er ver-
schillende verhuurpunten tussen de 
Karelsbrug en het Nationaal Theater, 
evenals aan de noordelijke punt 
van het Slavische eiland. Voor 1 uur 
betaalt u ongeveer 200/250 CZK voor 
een bootje en 200/300 CZK voor een 

waterfiets. Een motorbootje kost zo’n 
250/450 CZK.

Elektriciteit
De stroomspanning bedraagt 220 volt, 
zoals overal in Europa. De stopcontac-
ten zijn identiek aan deze in België of 
Nederland. 

Feestdagen
1 januari: Nieuwjaar
Paasmaandag
1 mei: Dag van de Arbeid
8 mei: Dag van de Bevrijding
5 juli: feestdag van de HH. Cyrillus en 
Methodius
6 juli: sterfdag van Jan Hus
28 september: feestdag van de 
H. Wenceslas, patroonheilige van de 
Tsjechen en feestdag van de Tsjechische 
staat
28 oktober: verjaardag van de onaf-
hankelijkheid (nationale feestdag)
17 november: verjaardag van de strijd 
voor vrijheid en democratie
24 december: kerstavond
25-26 december: Kerstmis

Fietsen
Het continentale klimaat van Praag 
maakt de stad weinig geschikt om 
al fietsend te verkennen. Bovendien 
zijn de wegen er vaak steil. Maar toch 
kan dit een leuke ervaring zijn, vooral 
sinds het gemeentebestuur een aantal 

PRAKTISCHE INFO
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inspanningen heeft gedaan om het 
fietsen aangenamer te maken.
In de Oude Stad (E3) zijn er twee fiets-
verhuurders, die ook rondleidingen per 
e-bike aanbieden: 
City Bike – Králodvorská 5 - t 776 
180 284 - www.citybikeprague.com - 
april-okt.: 9.00-19.00 u - minstens 
2 uur (330 CZK, 400 CZK voor een 
elektrische fiets).
Praha Bike – Dlouhá 24 - t 732 
388 880 - www.prahabike.cz - 
midden maart tot midden okt.: 
9.00-20.00 u; de rest van het jaar: 

10.00-17.00 u - minstens 2 uur (220 CZK, 
340 CZK voor een elektrische fiets).

Fooien
Bediening is vaak niet bij de rekening 
inbegrepen. In dat geval voegt u onge-
veer 10% toe. Het is gebruikelijk het 
bedrag af te ronden op het bovenlig-
gende tiental en dat u dit ook vermeldt 
bij de betaling. 
In de toeristische wijken is een fooi 
vaak wel inbegrepen! Dit is niet wet-
telijk. Let goed op, want het personeel 
telt bij het eindbedrag vaak nog eens 
15%, 20% of meer bij…

Openbaar vervoer
T Kaart van het openbaar vervoer aan 
de binnenzijde van het omslag.

INLICHTINGEN
Alle informatie over vervoer in 
Praag vindt u op www.dpp.cz (in het 
Tsjechisch, het Engels en het Duits). Bij 
de informatiepunten zijn uitstekende 
kaarten te koop. U vindt deze punten in 
de stations Muzeum (lijnen A en C -  
7.00-21.00 u), Můstek (lijnen A en B -  
ma.-vr. 7.00-18.00 u), Nádraží 
Holešovice (lijn C - ma.-vr. 7.00-
18.00 u) en Anděl (lijn B - ma.-vr. 
7.00-18.00 u).
Informatiekantoren en ticketverkoop 
op de luchthaven, terminals Noord 1  
en 2 (7.00-21.00 u).

VERVOERBEWIJZEN
De bus- of tramchauffeurs verkopen 
geen kaartjes. Kaartjes zijn te koop in 
bepaalde metrostations, in de kran-
tenkiosken of u haalt ze uit een van de 
vele automaten in alle metrostations 
en enkele tramstations (waar u ook 

Europees noodnummer: t 112.
Spoedgevallen: t 155.
Politie: t 158.
Politiepost 24/24: Jungmannovo 
náměstí 9 (dicht bij het 
Wenceslasplein) - t 974 851 750).
Artsen 24/24: t 603 433 833 
(internationaal ziekenhuis van 
Praag - www.doctor-prague.cz).
Tandarts: t 224 228 993 
(Europees tandheelkundig 
centrum).
Verloren voorwerpen: 
t 224 235 085 (ma.-vr.); op het 
openbaar vervoer: t 296 191 817 
(7.00-21.00 u).
Verlies bankpas: 
– Belgische reizigers, alle kaarten: 
t 0032 (0)70 344 344
– Nederlandse reizigers: alle credit-
cards: t 0031 (0)88 3855 372  
(Bankpassen Meldcentrale)

NOODNUMMERS
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Huis In de Gouden Ring a
(U zlatého prstenu)
Detailkaart blz. 36-37 – 
Týnská 6 - U Náměstí Republiky - 
t 224 827 022 - www.ghmp.cz - dag. 
behalve ma. 10.00-18.00 u - 120 CZK.
De oudste delen van het Huis In de 
Gouden Ring dateren uit de 13de eeuw. 
Er is een collectie 20ste-eeuwse 
Tsjechische kunst uit Praag onderge-
bracht. Ook het interieur is een van de 
interessantste in Praag.

Týnhof a
(Týnský dvůr)
Vouwkaart D3 – U Náměstí Republiky.
In dit middeleeuwse hof stapt u een 
andere wereld binnen. Bewonder het 
Granovský-paleis, een prachtige 
renaissancewoning met een loggia op 
de verdieping.

Sint-Jakobsbasiliek a
(Bazilika sv. Jakuba)
Detailkaart blz. 36-37 – Malá 
Štupartská 6 - U  Nám. Republiky.
De kerk werd aan het eind van de 
14de eeuw afgewerkt. Onder de 
weelderige barokke versieringen is nog 
steeds de interne structuur van het 
gotische gebouw te zien. In 1689 werd 
de kerk gedeeltelijk vernield; tussen 
1690 en 1702 werd ze opnieuw opge-
bouwd. De restauratie van het interieur 
gebeurde tussen 1736 en 1739.  
Op de voorgevel zijn drie uitbundige 
bas-reliëfs in stucwerk te zien, die  
in 1695 werden aangebracht door 
Ottavio Mosto.
Het interieur van de kerk strekt zich 
uit in de lengte en de hoogte is vrij 
uitzonderlijk. Het hoogtepunt van de 
prachtige decoratie zijn de schilderin-
gen van Voget op de plafonds en het 

(Staré Město)

De Oude Stad van Praag ligt verscholen in een bocht van de Moldau, grote 
lanen hebben de vestingwerken vervangen. Dit deel van Praag kent een lange 
geschiedenis, die geschreven staat in de doolhof van straatjes en pleinen. Naast 
de vele tientallen oude kerken ziet u barokke gevels boven kelders die vroeger 
de benedenverdieping van romaanse en gotische huizen waren. De Oude Stad 
was van de burgerij en ziet er helemaal anders uit dan de Burcht van de vorsten 
en de aristocratische wijk aan de andere oever.

3 Bereikbaarheid: U Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky.
Detailkaart van de wijk blz. 36-37. Uitneembare vouwkaart DE3-4.
3 Aanrader: Laat u niet misleiden door wat u ziet, de Oude Stad is niet oubollig. Dit 
is ook de culturele wijk van Praag, met concertzalen, jazzclubs en theaters. 
T ‘De beste adressen’, blz. 108, 117, 123, 128 en 131.

DE OUDE STADaaa
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DE OUDE STAD

monumentale schilderij aan het hoofd-
altaar, De marteldood van Sint-Jakob, 
van de hand van Reiner, dat uitzonder-
lijk rijk is ingekleed.
Het monument voor Jan Václav 
Vratislav van Mitrovicea, in de noor-
delijke vleugel, werd ontworpen door 
Fischer von Erlach. De standbeelden zijn 
van Ferdinand Maximilian Brokoff.
Let ook op de hand die rechts van de 
ingang hangt, volgens de legende die 
van een dief. Toen hij een beeld van de 
Maagd wilde stelen, greep die hem zo 
strak bij de hand dat hij zich niet meer 
los kon maken. De enige oplossing was 
zijn hand af te snijden. Sindsdien is 
die hier te zien en moet ze potentiële 
dieven tot lesje dienen....

Gemeentehuis aaa
(Obecní dům)
Vouwkaart E3 – Náměstí Republiky 
1090/5 - U Nám. Republiky - 
t 222 002 101 - www.obecni-dum.cz -  
10.00-20.00 u - entreehal en kelder-
verdieping vrij te bezichtigen; andere 
zalen enkel te bezichtigen tijdens een 
rondleiding in het Engels - 290 CZK.
De bouw van het gemeentehuis, 
onder leiding van architecten Antonín 
Balšánek en Osvald Polívka, liep 
van 1906 tot 1911. De versiering, 
vooral dan die van de centrale koepel, 
is een typisch voorbeeld van de 
Praagse sezession. Alfons Mucha en 
Ladislav Šaloun tekenden voor de 
meeste details.

De oude Kruittoren en het Gemeentehuis in Praagse sezessionstijl
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Bij verschillende adressen onder ‘Iets 
drinken’ (T blz. 117) kunt u ook een 
lichte lunch bestellen.
T ‘Uit eten’, blz. 20 en ‘Lekker tafelen’, 
blz. 155.
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van het omslag; 
zoek het overeenkomstige nummer 
(bv. ā). De aanwijzingen in het 
rood verwijzen eveneens naar deze 
kaart. Sommige adressen staan ook 
aangeduid op de detailkaarten van de 
verschillende wijken.

De Oude Stad

Detailkaart van de wijk blz. 36-37

MINDER DAN € 10 (250 CZK)
Š U Rudolfina – D3 - Křižovnická 
60/10 - U Staroměstská - t 222 
328 758 - 11.00-23.00 u. Proef de 
traditionele keuken met gegrilde eend 
of guláš. Deze zaak is beroemd om zijn 
Pilsner, een van de beste bieren van de 
stad. Rond de grote tafels heerst een 
gemoedelijke sfeer. Enige valse noot: 
het is hier nogal rumoerig.
ś U Dvou Koček – D4 - Uhelný trh 10 -  
U Můstek - t 224 229 982 - www.
udvoukocek.cz - 11.00-23.00 u. Het rus-
tieke interieur van deze 17de-eeuwse 
herberg is verzorgd zonder kitscherig te 
zijn. Traditionele gerechten tegen een 
laag prijsje: svičková (rundvlees met 
room en bosbessen) en natuurlijk guláš! 
Deze zaak brouwt zijn eigen, opmerke-
lijke, niet-gepasteuriseerde bier. Jammer 

genoeg doen de vele toeristen het 
authentieke karakter wat teniet. 
ę U Knihovny – D3 - 
Veleslavínova 10 - U Staroměstská - 
t 732 835 876 - 11.00-23.00 u. 
Typische keuken van goede kwaliteit, 
opgediend in gewelfde kelders die zo 
kenmerkend zijn voor de stad. Deze 
plek wordt bezocht door studenten  
en docenten van de Karelsuniversiteit 
in de buurt. 
Ł Lehká Hlava – D4 - Boršov 2 - 
U Staroměstská - t 222 220 
665 - www.lehkahlava.cz - ma.-vr. 
11.30-23.30 u, za. en zo. 12.00-23.30 u. 
Aangenaam, klein restaurant in een 
steegje in de Oude Stad. Gezellige sfeer 
en gedempt licht in een van de weinige 
vegetarische restaurants van de stad. 
Klassieke gerechten op basis van tofu 
en bulgur, maar ook een opmerkelijke 
vegetarische couscous.
Ĩ Mlejnice – E3 - Kožná 14 - 
U Staroměstská - t 224 228 635 -  
11.00-23.00 u. Lekkere salades, 
originele vleesgerechten en tal van 
gegratineerde aardappelgerechten. Het 
is gezellig zitten tussen de landbouw-
werktuigen, taartvormen… 

TUSSEN € 10 EN € 30 
(250-750 CZK)
Ē Kabul – D4 - Karolíny Světlé 14 - 
U Staroměstská - t 224 282 509 -  
www.kabulrestaurant.cz - 11.00-
23.00 u. Dit restaurant biedt een mooi 
alternatief voor de wat zware lokale 
keuken. De Afghaanse gerechten zijn 
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heel verfijnd en de bediening is harte-
lijk. Terras bij mooi weer. 
y Ŏ Století – D4 - Karolíny 
Světlé 21 - ï 6, 9, 22, 23, 18, Národní 
divadlo - t 222 220 008 - www.stoleti.
cz - 11.30-23.30 u (einde service om 
22.30 u). Deze taverne, niet ver van 
de Bethlehemkapel, biedt geslaagde 
moderne versies van Tsjechische 
specialiteiten. Gebraad, gerechten met 
room en knedlíky werden opnieuw 
uitgewerkt met nieuwe smaken. 
Vooral aan de presentatie wordt 
bijzondere aandacht besteed. Eerlijke 
en ongewone keuken. Heel goede 
prijs-kwaliteitverhouding.
Ć Lokál Dlouhááá – E3 - Dlouhá 33 - 
U Náměstí Republiky - t 222  
316 265 - www.lokal.ambi.cz.  
Traditionele, eenvoudige en toch ver- 
fijnde Tsjechische keuken. De Lokál-
restaurants behoren tot de topketen 
Ambiante en willen de lokale keuken 
brengen, maar in een minder robuuste 
vorm. Proef de gegrilde forel met 
komijn of de gefrituurde kaas met 
tartaar. Kies als nagerecht de babovka, 
een typisch gebak dat in familiekring 
gegeten wordt.
ű Los Adelitas – D3-4 - Malé náměstí 
457/13 - U Staroměstská - t 222 233  
247 - www.lasadelitas.cz - ma.-vr. 
11.00-24.00 u, za. en zo. 12.00-24.00 u. 
Deze zaak was oorspronkelijk onderge-
bracht in een klein lokaal in Vinohrady, 
maar heeft intussen naam en faam ver-
worven en bezit inmiddels drie adres-
sen in Praag. Gezellig, kleurrijk interieur, 
authentieke Mexicaanse keuken, goede 
wijnkaart en Plzeň, voor wie liever bier 
drinkt. Uitstekende cocktails.

MEER DAN € 30 (750 CZK)
Ġ Francouzská Restaurace – 
E3 - Náměstí Republiky 5 - U Nám. 
Republiky - t 222 002 770/784 - 
www.francouzskarestaurace.cz - 
12.00-23.00 u. Dit etablissement 
is ondergebracht in het beroemde 
Gemeentehuis en is een van de mooiste 
art-nouveaurestaurants van de stad. 
Verfijnde keuken, waar traditionele 
Tsjechische gerechten en moderne 
schotels (proef de geroosterde eend) 
hand in hand gaan met internationale, 
Frans getinte gerechten. Het adres is 
wat van zijn kwaliteit verloren en heeft 
te lijden onder de concurrentie van 
nieuwe, meer inventieve chefs die een 
betere prijs hanteren.
Ĳ Mlýnec – D4 - Novotného Lávka 9 - 
U Staroměstská - t 277 000 777 - 
www.mlynec.cz - 12.00-15.00 u, 
17.30-23.00 u. De chef bereidt de 
Tsjechische specialiteiten op een 
creatieve manier, met invloeden uit de 
hele wereld. Uitzicht op de Karelsbrug. 
Wijnkaart met wijnen uit Bohemen  
en Moldavië.

Josefov

Detailkaart van de wijk blz. 43

MINDER DAN € 10 (250 CZK)
Ą Coffee Lovers – D3 - Kaprova 9 - 
U Staroměstská - t 733 116 690 - 
7.00-22.00 u. Ideaal voor een snelle 
lunch, tussen het bezoek aan twee 
synagogen in. Deze zaak heeft de 
aanblik van een café, maar serveert 
ook een heel scala quiches, hartige 
gebakjes en panini’s. Heerlijke zoete 
taartjes.
Ű Naše Maso – E3 - Dlouhá 39 -  
U Staroměstská - t 222 311 378 -  
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MEER WETEN OVER PRAAG

Keizer Rudolf II van Habsburg (1576-
1612), die Wenen was ontvlucht, instal-
leerde zijn hof in 1583 in Praag, waar 
hij de kunsten aanmoedigde.

Architectuur
Rudolf II had vooral interesse in 
schilderkunst en beeldhouwen en niet 
zozeer in architectuur. Maar de bouw-
werken in Praag ondervonden intussen 
al de invloed van de nieuwe ideeën 
van de renaissance. De overgang van 
de gotiek naar de nieuwe stijl is vooral 
opmerkelijk in de Wladislawzaal in het 
voormalig Koninklijk Paleis (T blz. 64). 
Het Koninklijk Zomerpaleis (T blz. 66) 
is een typisch voorbeeld van de archi-
tectuur uit het noorden van Italië. De 
aristocratie was heel enthousiast over 
deze nieuwe stijl en gebruikte hem dan 
ook voor de bouw of de restauratie 
van hun paleizen in de stad. Heel wat 
gotische gevels werden opgesmukt 
met motieven uit de renaissancestijl. 
Langzaam ontwikkelde zich een echte 

Boheemse renaissance met hoge 
puntgevels met gedurfde voluten, 
grote kroonlijsten en gewaagde 
sgraffiti. Een prachtig voorbeeld is het 
Schwarzenbergpaleis.

De Praagse School
De reputatie van het hof van Rudolf II 
trok heel wat schilders en beeldhou-
wers aan uit heel Europa. De stad werd 
een echte artistieke broeihaard en 
leverde heel wat werken af in laat- 
maniëristische stijl. Typische ken-
merken daarvan zijn verdraaiing en 
verlenging van vormen, die niettemin 
elegant blijven. Een voorbeeld daarvan 
is de Triomf van de Wijsheid van 
Bartholomeus Spranger (tentoonge-
steld in het Kunsthistorisches Museum 
in Wenen).
De invloed van de keizer was bepalend 
voor de samenstelling van de Praagse 
School. Hij verzamelde heel wat 
werken van Italiaanse meesters, zoals 
Veronese, Tintoretto en da Vinci, en van 

DE PRAAGSE RENAISSANCE

De sgraffititechniek werd geïmporteerd door Italiaanse kunstenaars die tijdens 
de renaissance in Praag werkten. Een dunne laag mortel wordt aangebracht 
boven een donkerdere onderlaag, waarna in de mortel een tekening wordt 
gekrast. Enkele van de meest favoriete motieven waren edelstenen, en dan 
vooral diamantkopversieringen, zoals te zien is op het Schwarzenbergpaleis 
(T blz. 67) aan het Burchtplein. Ook mythologische taferelen kwamen veelvuldig 
voor, zoals op het huis In de Minuut (T blz. 29 en 134), op het Oude-Stadplein.

SGRAFFITI
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DE PRAAGSE RENAISSANCE

andere schilders uit het noorden, zoals 
Bruegel en Dürer. De werken die hij niet 
in handen kon krijgen, liet Rudolf kopi-
eren. Zo zorgde Joseph Heintz de Oude 
voor een reeks kopieën van Titiaan.
In 1590 werd de Praagse School 
opgericht rond de schilders von 
Aachen, Spranger (1546-1611) en 
Heintz, de beeldhouwer Adriaen de 
Vries (ca. 1560-1626) en de Milanees 
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), 
beroemd om zijn portretten samenge-
steld uit fruit, bloemen, groenten enz.
De kunst werd ook gebruikt voor 
keizerlijke propaganda. Mythologie en 
allegorie werden aangewend om het 

aanzien van de keizer op te poetsen. In 
heel wat werken was de symbolische 
overmacht van Rudolf II over de aardse 
en politieke wereld te zien.
Binnen de Praagse School ontwikkelde 
zich ook het schilderen van landschap-
pen, stillevens en dieren. Rudolf II hield 
vooral van de grillige en mysterieuze 
alpenlandschappen van Roland Savery 
(1576-1639).
De troonsafstand en het overlijden van 
Rudolf II betekenden het einde van 
de Praagse School. Zo’n drieduizend 
werken die door de keizer werden 
verzameld, werden verkocht, gestolen 
of van de hand gedaan. Er zijn er nog 
slechts enkele te zien in Praag.

De Wladislawzaal in het voormalig Koninklijk Paleis
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